
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

ــاء  تمكنت فرق الدفاع املدني بأمانة العاصمة مس
ــب يف فرن بمنطقة  ــاد حريق هائل نش ــس من إخم أم
ــخاص  مذبح بمديرية معني نتج عنه إصابة أربعة أش

بحاالت اختناق.
ــبأ) أن فرق  ــدر بالدفاع املدني لـ (س وأوضح مص
ــرن اللواء  ــب يف ف ــاء أخمدت الحريق الذي نش اإلطف
ــبب احرتاق مادة الديزل..  األخرض بمنطقة مذبح بس
ــل انتقاله إىل  ــق قب ــواء الحري ــم احت ــه ت ــا إىل أن الفت

األماكن املجاورة وإسعاف املصابني لتلقي العالج.
ــرتاق عدد من براميل  ــنّي أن الحريق نتج عن اح وب
ــة أربعة  ــا أدى إىل إصاب ــرن م ــة يف الف ــزل املخزن الدي
ــان الكثيف  ــراء الدخ ــاق ج ــاالت اختن ــخاص بح أش
ــرن. وأكد املصدر  ــع فيها الف ــارة التي يق ــرضر العم وت
ــواد النفطية كونها  ــذر مع امل ــىل أهمية التعامل بح ع

رسيعة االشتعال.

فــــرن بصنعاء ـــي  ف ــشــب  ن فــــرن بصنعاءإخـــمـــاد حـــريـــق  ـــي  ف ــشــب  ن إخـــمـــاد حـــريـــق 
ــنة محافظة إب  ضبطت األجهزة األمنية بمديرية املش
أربعة متهمني يف قضايا تقطع ونهب بمنطقة شالل املشنة 

رشقي مدينة إب.
ــواء عبدالحافظ  ــة إب الل ــن محافظ ــر أم ــح مدي وأوض
ــد وتحر وتلقي  ــة الضبط تمت بعد رص ــقاف أن عملي الس
ــني عن تعرضهم للتقطع  ــزة األمن لبالغات من مواطن أجه

ونهب مقتنياتهم.
ــلحة التي  ــال املتهمني مع األس ــم إيص ــار إىل أنه ت وأش
ــنة .. مبينا أن نتائج  ــم إىل إدارة أمن املش ــت بحوزته ضبط
ــري إىل ضلوع املتهمني بارتكاب عدد  التحقيقات األولية تش
ــالل املشنة خالل  من جرائم التقطع ونهب املواطنني يف ش

اآلونة األخرية.
ــقاف إىل أن أحد املضبوطني يعترب من  ولفت اللواء الس
املطلوبني أمنياً بموجب أوامر قهرية نيابية بجريمة مقتل 

املواطن عبدالوهاب هاشم الجيالني قبل أشهر.

ضبط متهمين بجرائم تقطع في إبضبط متهمين بجرائم تقطع في إب

  / حمدي دوبلة
ــي  الفن ــم  التعلي وزارة  ــت  وجه
ــي  ــوة لخريج ــي دع ــب املهن والتدري
ــة واملهنية  ــات الثانوية العام وخريج
ــة محافظات  ــايس بكاف والتعليم األس
ــاق  لاللتح ــيق  للتنس ــة  الجمهوري
ــات  ــة وكلي ــة والتقني ــد املهني باملعاه

املجتمع للعام الدرايس ٢٠١٨-٢٠١٩م 
ــوايل  ــد الح ــور خال ــح الدكت وأوض
ــي والتدريب  ــب وزير التعليم الفن نائ
ــورة»ان  لـ»الث ــح  ترصي يف  ــي  املهن
ــم  ــن تت ــول ل ــيق والقب ــة  التنس عملي
ــة للتعليم  ــة االلكرتوني ــرب البواب اال ع
ــاف  وأض  www.t.oasyemen.net

ــيق  التنس ــام  نظ ــد  تعتم ــوزارة  ال ان 
ــام من مزايا  ــا لهذا النظ االلكرتوني مل
ــالالت  االخت ــىل  ع ــاء  كالقض ــة  هام

ــاء  ــدث أثن ــد يح ــذي ق ــب ال والتالع
ــيق والتسجيل بالطرق  عملية التنس
ــق فرص  ــا يضمن خل ــة وبم التقليدي

متساوية امام جميع املتقدمني ناهيك 
ــن الخريجني  ــْن أّن هذا النظام يمك ع
ــت واي مكان  ــجيل يف أي وق من التس
ــر الذي  ــة وهو األم ــل الجمهوري داخ
ــن  ــدد م ــرب ع ــرب ألك ــا أك ــق فرص يخل
يف  ــاعد  ويس ــجيل  بالتس ــني  الراغب
ــب عىل الظروف واملعوقات التي  التغل
ــم  ــدوان الغاش ــراء الع ــا ج يواجهونه
ــة  ــا كصعوب ــه بالدن ــرض ل ــذي تتع ال
ــالب الذين  ــا داعيا الط التنقل وغريه
ــة   ــية والثانوي ــة األساس ــوا املرحل انه
ــد  باملعاه ــاق  بااللتح ــون  ويرغب
ــجيل  التس ــة  رسع إىل  ــات  والكلي
ــيق  التنس ــا  مزاي ــن  م ــتفادة  واالس

االلكرتوني.
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عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

ــا وقوانينها التي يجب أالّ تنتهك من أي  للحرب أخالقياته
ــجرة وال  ــالم : ( ال تقلعوا ش ــون الحرب في اإلس ــرف. في قان ط

تقتلوا طفال،  وال تسبوا امرأة وال تؤذوا أسيرا...)
ــزو واالحتالل  ــرة قوى الغ ــل تحت إم ــات التي تعم العصاب
ــروب،   ــن الح ــات وقواني ــات وأدبي ــن كل أخالقي ــردت ع تج
ــرق  ــاع الطرق واللصوص،  تس ــى مجاميع من قط ــت إل وتحول
وتقتل وتنهب وتختطف النساء واألطفال،  وتمارس االغتصاب 
ــال المواطنين  ــمع عن جرائم تط ــي حق هؤالء،  وكل يوم نس ف

المسالمين.
ــن  ــش،  وم ــدة وداع ــن قاع ــاب م ــر واإلره ــات التكفي جماع
ــرعية سقطوا إلى المستنقع،  ــمون أنفسهم مقاومة،  أو ش يس
ــل دفنوا بعضهم  ــرى، ب ــد خرجوا عن كل القيم،  قتلوا األس فق
إحياء وأمام كاميرات التصوير،  وهم يفخرون بهذه الجرائم.
ــق الطفولة وما حدث  ــول الكثير منهم إلى لوطة في ح تح
ــف عن تدني  ــاض المخالفي في تعز يكش ــق الطفل ري ــي ح ف
ــذرة التي يريد  ــاريعهم الق ــذه الجماعات،  ومش ــات ه أخالقي

االحتالل أن يعممها على أبناء الشعب اليمني.
ــان الذي  ــدر التقرير األممي لفريق حقوق اإلنس مؤخرا ص

فضح جرائم العدوان ومرتزقته وعراهم أمام العالم.
ــي  الجنس ــاب  االغتص ــة  األخالقي ــم  الجرائ ــة  جمل ــن  م
ــدو التقرير أكثر من 200  ــرش بالمعتقلين،  وقد رصد مع والتح
ــجون الحمارات  ــق المعتقلين في س ــة اغتصاب في ح جريم

في المحافظات الجنوبية المحتلة،  وهذا غيض من فيض.
ــه فاقت كل  ــدوان ومرتزقت ــات الع ــع أن ممارس ــت الوقائ تثب
ــهدته  ــا ش ــد،  وم ــراف والتقالي ــدت كل األع ــورات،  وتع التص
ــة من اختطاف  ــز  والمحافظات المحتل ــاحل وتع مناطق الس
ــة دامغة على االنحطاط  ــاء واغتصاب لألطفال هو حج للنس
ــا ويمولها  ــات اإلرهابية التي يرعاه ــذه الجماع األخالقي له

االحتالل السعو/ حماراتي.
ــالل أن  ــزات يريد االحت ــاط االغ ــن انحط ــاط م ــذا انحط ه

يضرب به قيم اليمنيين ليسهل له السيطرة على بالدهم.
وبالمقارنة يتفوق األنصار والجيش واللجان في أخالقيات 
ــير،  أو  ــرأة،  أو قتل أس ــاف ام ــمع عن اختط ــم نس ــرب،  فل الح
ــد الجيش  ــن تواج ــاس في أماك ــكات الن ــى ممتل ــداء عل االعت

واللجان الشعبية.
ــن  باألم ــاس  الن ــعر  يش ــان  واللج ــش  الجي ــق  مناط ــي  ف
ــهد  واالطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم،  وهذه حقيقة يش
ــن ذلك نجد الخراب  ــل الصديق. وعلى العكس م بها العدو قب
والدمار في المحافظات المحتلة،  ومناطق تواجد الجماعات 
ــا يجري اليوم في مدينة  ــط مثال على ذلك م اإلرهابية،  وابس
ــلم من  ــباح،  وهجرها من س ــت إلى مدينة  أش ــز التي تحول تع
سكانها جراء الحرب بين مليشيا اإلرهابي عبده فرحان سالم 

( إصالح ) ودواعش اإلرهابي أبو العباس ( سلف ).
ــى ثكنات  ــاس إل ــوت الن ــت بي ــي حول ــات الت ــذه الجماع ه
ــارع جمال حيث  ــارس،  وخاصة في المدينة القديمة وش ومت
ــص المارة في  ــوم مرتزقتها بقن ــذه العصابات،  ويق ــل ه تتقات

الشوارع وفي األزقة والبيوت واألسواق.
ــرقت بيوتهم  ــات أموال الناس،  وس ــد نهبت هذه العصاب لق

واالّن حين لم تجد شيئا،  عادت لتقتلهم.
ــري،   ــلخ بش ــد حولت هذه العصابات مدينة تعز إلى مس لق

وكل يوم ال يخلو من جريمة.
لقد أصبح القتل في عرف هؤالء المجرمين هواية وممارسة 
ــيون المتدثرون بعباءة الدين،   ــتعذبها هؤالء الفاش يومية يس

وفوق ذلك يدعون تدينا،  ولكنه تدين فاسد.
ــك هو التطرف والتكفير إن لم يجد من يقتل،  قتل من هو  ذل
ــروع ال يقتل وال ينهب  اقرب الناس إليه، من لديه قضية أو مش
ــة والخاصة،   ــكات العام ــى الممتل ــظ عل ــل يحاف ــر،  ب وال يدم
ــقاه باألجر  ــعبية. انتم إذن ش ــة الش ــى الحاضن ــظ عل ويحاف

اليومي لدى االحتالل.
ــؤالء انتم تخوضون حروب ارتزاق عبثية،  تنعدم فيها  يا ه
ــر جليا  ــروا في األم ــلم،  فك ــل المس ــلم ال يقت ــالق،  فالمس األخ
ــراذم الجماعات  ــذك ش ــص ب ــرات،  واخ ــر لم ــدوا التفكي وأعي
القومية واليسار الذين خرجوا من المولد بال حمص كما يقال.

التفوق األخالقي!!التفوق األخالقي!!

شعرشعر

محمد أحمد مفلح
(( كالب الروم ))(( كالب الروم ))

إلى سلمان كلب الروم من شعب اليمن ا�حرار 
الروم  كالب  يا  جميع�  أيدينا  على  نهايتكم 

دوار  ــزمــن  وال قريبه  ــامــك  واي ــوم  ي لــك  يجي 
اليوم  ذاك  ــوف  اش لحتى  تحييني  ا6  يا  إال 

ا�دوار  على  تتصارع  ا�مريكان  أذنــاب  وأشــوف 
مكتوم  لبن  التهمه  يلبس  يحاول  زايــد  وبن 

الجبار  وا6  مــنــافــق  ا6  عـــذاب  ــأمــن  ي وال 
من الظالم على حكم العدالة ينصف المظلوم 

ا�خبار  وش  أعوام  ثالث  مارس  إلى  مارس  ومن 
الخرطوم  أبوظبي  للرياض  تعازي  في  تعازي 

واستقرار  أمن  ظل  في  العام  بعد  العام  يمر 
رجــوم الــغــزاة  ــوق  ف اليمن  صــواريــخ  زالــت  وال 

نهار  ليل  الــعــدوان  مع  عشناها  ــوام   أع ثــالث 
تحوم بــالــهــالك  الــطــوايــر  وآالف  ـــوام  أع ــالث  ث

باستمرار  والقتل  اليمن  شعب  على  جرايمهم 
النوم  صح  ا[سالم  بني  يا  تسفك  ا�طفال  دما 

ــالث أعـــوام وأمــريــكــا لها فــي كــل قــريــة ثار  ث
باعوم  وال  هـــادي  ال  ــدوان  ــع ال شرعية  على 

باالستهتار يعاملنا  والــعــالــم  ـــوام  أع ــالث  ث
ومجلس ا�من في سوق الرشاوي يشتري ويسوم

واستنفار  صبر  اليماني  والشعب  أعــوام  ثالث 
القّيوم  الــواحــد  بعون  العالم  ــه  واج لــوحــده 

المشوار  ــر  bخ يــواصــل  ــرر  ق الــفــدا  درب  على 
 فلسطين الجهه قدام عينه والهدف مرسوم

النار  خطوط  من  يعبر  للقدس  الحرية  طريق 
شالوم  مملكة  تسقط  سلمان  مملكة  نهـاية 

االستنكار  تصريحات  ا�رض  ــرد  ت يمكن  وال 
المعلوم  على  من  تغادر  ما  قمة  بعد  وقمة 

ا�نصار  ا6  جند  يــا  ا[يــمــان  بني  يــا  عليكم 
قوم  يا  شرف  ويكفيكم  انتو   إال  لها  ما  مهمة 

االستعمار  لدحر  الشعوب  آمــال  تتعلق  بكم 
وتبقوا عند حسن الظن للمستضعف المحروم 

تنهار  الغوى  واحالف  مهزوم  بكم  اتواجه  من 
مهزوم  بكم  اتواجه  من  ربــي  مع  دمتوا  ومــا 

ــدوالر  وال النفط  ملوك  يندم  إن  وا6  ا6  مع 
يدوم  مستحيل  وغيره  الدايم  ملكه  ا6  هو 

ا�خطار  على  تغلبنا  وتمكينه  ا6  بفضل 
اعزوم نزيد  بطشه  العدو  زاد  ما  كل  ا6  مع 

االستكبار  ـــاب  أرب بــوجــه  يــتــردد  الــحــق  شــعــار 
لوم  كفاكم  وأمريكا  [سرائيل  الموت  صرخنا 

والـــكـــرار ــار  ــت ــخ ــم وال ــار  ــه ــق ال ا6  تــولــيــنــا 
المعدوم يطلب  لو  معه  قايدنا  جبريل  وأبــو 

العار ركــوب  نرضى  وال  نخضع  ما  بــا6  قسم 
معك يا إبن النبي وابشر بعزك نقضي الملزوم 

ا�عمار  تنعطى  هي  ولو  دونك  أرواحنا  تهون 
ارسوم بــدون  مني  لكم  الباقي  عمري  القــدم 

أعشار  الرصاص  بايقطعني  لو  سيدي  يا  معك 
شهادة في سبيل ا6 وال عيش الخزا والشوم

وسار  ضياك  اتوجه  ما  وين  راسي  تاج  يا  معك 
لك التسليم ال قلت اجلسوا نجلس نقوم نقوم 

أعــذار  تريد  ما  في  وال  الطاعة  على  تعاهدنا 
على رهن اصبعك جندك مع ا6 وأمرنا محسوم 

البار  الشعور  لكن  الــمــدح  تحب  مــا  ــك  إن لــو 
مغروم رغبته  في  وانا  إسمك  ذكرت  ال  يطرب 

البتار  سيفك  يختصرها  البطولة  حكايات 
يصوم  والخيال  فيها  التفسير  يعجز  مالحم 

وايثار سيدي  تواضع  يسمو  للعال  شموخك 
ويكفينا وجودك في الحياة وكل شي مقسوم

الفار بالعميل  ونقبل  نرضى  ما  ــرار  أح نموت 
الحرية في كوم واللي غيرها في كوم  وتبقى 

انهار  دمانا  سالت  ولو  نخضع  ما  با6  قسم 
مذموم  والــردى  المذله  دنيا  يا  العز  عشقنا 

الغدار  على  وباترجع  بأصحابه  المكر  يحيق 
الزقوم يجني  قريب�  الحنظل  ــزرع  ي هو  ومــن 

القهار  الواحد  بأمر  محتوم  المملكة  سقوط 
محتوم  المملكة  سقوط  يتجلى  ا�حداث  على 

غبار  عليه  ما  البنادق  بافواه  النصر  صنعنا 
يحموم من  ا�رض  عليه  نشعل  لليمن  جا  ومن 

الــدار  حماة  يا  النشامى  يا  عليكم  ا6  ســالم 
قــروم  بعد  وقـــروم  وزحولها  اليمن  زحــازيــح 

واعصار  عاصفة  هبوا  الحرب  طبول  دقت  إذا 
المخدوم وسلطة  اليهود  خــّدام  عرش  تزلزل 

أسرار  والمستحيل  للمعجزه  بقي  ما  معاهم 
محكوم  والسيطرة  المعركة  زمام  وبايديهم 

تذكار  للمرجله  غيرهم  فــي  مــا  رجــال  رجــال 
مخزوم بني  يا  المغيره  ابن  الوليد  ملك  سقط 

والمعيار المقياس  وأصبح  البطولة  تعدينا 
عموم الحروب  ف  الشجاعة  حسابات  في  علينا 

طيار  بــال  والـــ  تلوي  والميق  نقتحم  نهاجم 
هجوم  للرجال  تــوّقــف  تقدر  مــا  أعـــوام  ــالث  ث

ا�بصار  أولــي  يــا  تجّلى  واقــع  لنا  ا6  وعــون 
المهموم  يفرح  اللي  وا6  ا6  على  توكلنا 

ـــدار  ا�ق عــلــى  يــتــمــرد  ــان  ــس إن �ي  يمكن  وال 
وال حد في البشر مهما تمّكن بالخطأ معصوم 

ا�قمار  على  يعلن  يمن  يا  نصرك  ا6  ــإذن  وب
مثل ما في السماء لك نجم يا ما لك با�رض نجوم

واستبشار  وعــزم  صمود  الرابع  عامنا  بدينا 
الروم  كالب  يا  جميع�  ايدينا  على  ونهايتكم 

ــمايل  ش ــول“  ”كدك ــة  قري ــكان  س ــأ  تفاج
ــرتواح طولها  ــاٍع ضخمة ي ــودان، بظهور أف الس
ــا يف  ــالً له ــدوا مثي ــم يعه ــار، ل ــني -4 5 أمت ماب

حياتهم.
ــة  لصحيف ــة  املنطق ــكان  س ــد  أح ــدث  وتح
ــم فوجئوا بظهور هذا  ــودان اليوم قائالً : إنه الس
ــهدوا  ــي التي لم يش ــن األفاع ــم م ــوع الضخ الن
مثلها من قبل، ُمضيفاً أنها قد أتتهم من الجبال 
املحيطة بالقرية، وذلك بسبب األمطار والسيول 

التي اجتاحت املنطقة األسابيع املاضية.

ــا بينما  ــاد اثنتني منه ــكان باصطي وقام الس
فرّت البقية التي يجري البحث عنها.

ــد  ــزاً ألح ــت ماع ــد ابتعل ــا ق ــت إحداه وكان
ــرى مهاجمة  ــة، وحاولت األخ ــني بالقري املواطن

مواشيهم قبل اصطيادها.
ــور هذا  ــوز“ إىل تكرار ظه ــوش ني ــري ”ك وتش
ــن قُرى  ــي يف عدد م ــن األفاع ــم م ــوع الضخ الن
ــكل  ــنوات األخرية بش ــمالية يف الس الوالية الش
ــكل خطراً عىل حياة الناس  غري معتاد، مما تش

وحيواناتهم.

ــــعــــت مـــــاشـــــيـــــة فـــــــي الـــــــســـــــودان ــــل ــــت ــــعــــت مـــــاشـــــيـــــة فـــــــي الـــــــســـــــودانالـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى افــــــعــــــى ضــــخــــمــــة اب ــــل ــــت أثارت تسديدة قوية لكرة قدم، نفذها العب نادي أديالد األسرتايل، الـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى افــــــعــــــى ضــــخــــمــــة اب
أيدي بيتس، دهشة وحرية كل من شاهدها بمن فيهم مصور الفيديو.
ــرتايل يف صفحته عىل  ــق األس ــب الفري ــق الع ــو رفي ــرش الفيدي ون
إنستغرام. ووقع الحادث يف ملعب كرة القدم يف مدينة أديالد جنوبي 

أسرتاليا، بعدما عطل الطقس السيئ تدريبات الفريق.
ــجل يف  ــرر بيتس أن يس ــادرة امللعب، ق ــم الفريق بمغ ــا ه وعندم
ــي ال يخرج من  ــرتالية)، لك ــرة القدم األس ــاط (يف ك ــت نق النهاية س
ــب خايل الوفاض. اقرتب من الربق حتى أخذ الخوف منه مأخذا  امللع

عظيما!
وركل بيتس الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، ألن الربق فجر 

الكرة وهي طائرة يف الجو.

العب كرة قدم "يصيب" البرق بكرتهالعب كرة قدم "يصيب" البرق بكرته


